
	

TYDZIEŃ 20: 12.06-18.06.2016 

„Pójdźcie	do	mnie	wszyscy,	którzy	jesteście	spracowani	i	obciążeni,	
	a	Ja	wam	dam	ukojenie”	(Mt	11,28).		

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 osób, 
które pragniesz przyprowadzić do Jezusa 
Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Die-
cezji Wschodniej.   

• Módl się o Boże pocieszenie dla wszystkich 
stroskanych sióstr i braci w naszych zborach.  

• Módl się o Zbór w Piotrkowie Trybunalskim,  
aby w mocy Ducha Świętego i z Jego pomocą 
rozwijał się duchowo i liczebnie, a przez życie 
i służbę braci i sióstr wielu niech będzie za-
chęconych do poznania Zbawiciela.  

• Módl się o Bożą pomoc i działanie podczas 
wykładów biblijnych w Kutnie, Biłgoraju i Ło-
dzi Widzew, a także wykładów „Bądź zdrów” 
w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście, 
aby ich uczestnicy doświadczyli szczególnej 
bliskości Pana Jezusa.  

• Módl się o Bożą opiekę i piękne doświadcze-
nia w służbie dla uczestników IX Misyjnego 
Spływu Kajakowego (27-30.06.2016).  

• Mód się o wielką Bożą pomoc w przygotowa-
niach do ewangelizacji namiotowej w Suwał-
kach (12-22.08.2016), aby Pan Bóg otwierał 
szeroko drzwi możliwości we wszelkich dzia-
łaniach dla Jego chwały.  

Refleksja 
„Jezus zna każdego z nas indywidualnie i wzru-
szony jest nasza słabością. Zna nas wszystkich 
po imieniu. Zna dom, w którym mieszkamy, zna 
imię każdego z jego mieszkańców. Daje w okre-
ślonym czasie polecenie swym sługom, aby szli 
na określoną ulicę w danym mieście, do wyzna-
czonego domu, aby odnaleźć w nim jedną  
z Jego owieczek. Każda dusza jest tak wszech-
stronnie znana Jezusowi, jak gdyby była je-
dyną, za którą Zbawiciel umarł. Rozterka każ-
dego człowieka wzrusza Jego serce, a wołanie 
o ratunek dochodzi do Jego uszu. Jezus przy-
szedł, aby przygarnąć do siebie wszystkich lu-
dzi. Prosi ‘Chodź za mną’, a Jego Duch porusza 
serca i przyciąga do Jezusa” (Ellen G. White, Ży-
cie Jezusai, wyd. XIV, s. 345.346).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Jezusowi za pocieszenie, któ-

rego udziela stroskanym i zasmuconym oraz 
za to, że Jego pokój pomaga pokonać roz-
pacz i przerażenie.  

• Dziękuj Panu Bogu za to, że nieustannie 
przyciąga cię do siebie dobrocią i miłością.   

• Dziękuj Panu Bogu za zaufanie do Niego, 
które wzbudza w twym sercu.  

Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz na adres 
zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl aby co tydzień otrzymywać 
biuletyn modlitewny, dostępny także na stronie www.adwentysci.org.pl 


